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Artikel 1 - Reglement 25 
1. Dit Algemeen Reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de bondsvergadering. 26 
2. De bond kent voorts de volgende reglementen: Wedstrijdreglement, 27 
 Wedstrijdreglement Jeugd, het Reglement KISS, het Registratiereglement en een 28 
 Klachtenwegwijzer. 29 
3. De gang van zaken tijdens een competitie is vastgelegd in het Wedstrijdreglement 30 
 (Jeugd). 31 
 32 
Artikel 2 - Lidmaatschap 33 
1. De bond kent leden zoals vermeld in artikel 4 van de Statuten. Voorts kent de bond 34 
 aspirant leden en buitengewone leden. 35 
2. Een aspirant lid is een floorball vereniging die een volledig lidmaatschap nastreeft. 36 
 Een aspirant lid moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel maar hoeft 37 
 nog niet over notarieel vastgelegde statuten te beschikken. Een aspirant lid kan geen 38 
 teams inschrijven voor de door de bond georganiseerde club- of bekercompetitie. 39 
 Een aspirant lid heeft geen stemrecht in de bond. 40 
3. Een buitengewoon lid is een vereniging of stichting die een specifieke doelgroep 41 
 bundelt, waarvoor de bond ook specifieke activiteiten organiseert. Een buitengewoon 42 
 lid dient volledige rechtsbevoegdheid te hebben. Een buitengewoon lid kan geen 43 
 teams inschrijven voor de door de bond georganiseerde club- of bekercompetitie. 44 
 Een buitengewoon lid heeft geen stemrecht in de bond. 45 
4. De bond is lid van NOC*NSF. 46 
5. De bond is lid van de International Floorball Federation. 47 
 48 
Artikel 3 - Toelating tot en beëindiging van het lidmaatschap 49 
1. Verenigingen melden zich als lid aan door het indienen van een schriftelijk verzoek bij 50 
 het bondsbureau, waarbij een uittreksel uit het handelsregister wordt overgelegd dat 51 
 niet ouder is dan twee weken. Bij het verzoek tot toelating wordt tevens opgave 52 
 gedaan van de namen en adressen van hun bestuursleden en worden de statuten 53 
 van de vereniging overgelegd. Tevens dient opgave te worden gedaan van de 54 
 doelstelling van de vereniging. Het verzoek moet zijn ondertekend door degenen die 55 
 statutair bevoegd zijn de vereniging te vertegenwoordigen. 56 
 57 
 58 



 
 

  

2. Verenigingen dienen hun leden in te voeren in het NeFUB-clubportaal. Vervolgens is 59 
 elke vereniging zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de ingevoerde 60 
 gegevens, dusdanig dat alle mutaties (inclusief afmeldingen en aanmelding van 61 
 nieuwe leden) binnen 1 maand ingevoerd zijn. Wanneer een verenigingslid niet is 62 
 opgenomen in het ledenregister als bedoeld in artikel 4 lid 5 van de Statuten is het 63 
 betreffende lid niet gerechtigd deel te nemen aan de competitie of andere 64 
 bondsactiviteiten waarvoor lidmaatschap vereist is. 65 
3. Een omni- of multisportvereniging is verplicht bij elk lid te registreren welke sport hij 66 
 beoefent. Voor de aanmelding en administratieve afhandeling door de bond gelden 67 
 dan alleen die leden, die als 'floorball speler' geregistreerd staan. Alle reglementen 68 
 en bepalingen van de bond zijn ook uitsluitend van toepassing op deze floorball 69 
 leden. 70 
4. Individuele leden melden zich schriftelijk bij het bondsbureau als lid van FloorballNL 71 
 aan. 72 
5. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door middel van een door het 73 
 bondsbestuur voorgeschreven aanmeldingsformulier en/of door middel van een 74 
 elektronische opgave. 75 
6. Het bondsbestuur beslist binnen een maand of bij de aanmelding de juiste en/of 76 
 voldoende informatie is ontvangen. Is dit het geval dan beslist het bondsbestuur 77 
 binnen een maand na de datum van aanmelding over het toelaten tot het 78 
 lidmaatschap of anders binnen een maand nadat de verlangde informatie is 79 
 verkregen. 80 
7. Het lidmaatschap van de bond wordt beëindigd met inachtneming van het bepaalde 81 
 in artikel 7 van de Statuten. 82 
8. Verenigingen zeggen hun lidmaatschap van de bond schriftelijk op bij het 83 
 bondsbureau. 84 
9. Een verenigingslid zegt zijn lidmaatschap van de bond op door een schriftelijke 85 
 mededeling aan het bestuur van zijn vereniging, die hiervan schriftelijk mededeling 86 
 doet aan het bondsbureau. 87 
10.  Een individueel lid zegt zijn lidmaatschap van de bond op door een schriftelijke 88 
 mededeling aan het bestuur van de vereniging FloorballNL. 89 
11.  Een schriftelijke mededeling kan ook per e-mail of via de website van de bond 90 
 worden gezonden. 91 
 92 
Artikel 4 - Ledenregistratie 93 
1. Er is een ledenregister waarin worden opgenomen: 94 
 a.  de verenigingen met hun namen, adressen, e-mailadressen,   95 
  telefoonnummers en functies van hun bestuursleden; 96 
 b.  de verenigingsleden met hun namen, adressen, (eventuele) e-mailadressen, 97 
  telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, geslacht en 98 
  nationaliteit; 99 
 c.  de individuele leden met hun namen, adressen, (eventuele) e-mailadressen, 100 
  telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, geslacht en 101 
  nationaliteit. 102 
2. Leden geven wijzigingen in de in lid 1 bedoelde gegevens rechtstreeks schriftelijk op 103 
 de in artikel 3 bepaalde wijze op. 104 
3. Geregistreerde leden gaan akkoord met de actuele reglementen zoals genoemd in 105 

artikel 1. 106 
 107 
Artikel 5 - Algemene verplichtingen van de verenigingen 108 
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een 109 
 vereniging zich voorts: 110 
 a.  desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te 111 
  verstrekken aan het bondsbestuur, het Instituut Sportrechtspraak en de  112 
  commissie van  beroep, dan wel aan een door het orgaan aangewezen  113 
  commissie of persoon; 114 
 b.  een administratie van leden bij te houden waarin de gegevens zijn vermeld 115 
  die door de bond worden verlangd; 116 
 117 



 
 

  

 c.  door de bond geroyeerde verenigingsleden of individuele leden met  118 
  onmiddellijke ingang het lidmaatschap van de vereniging op te zeggen,  119 
  alsook om door de bond geroyeerde verenigingsleden en individuele leden 120 
  niet als verenigingslid toe te laten; 121 
 d.  erop toe te zien dat een gestraft lid zijn straf ondergaat; 122 
 e.  wijzigingen in haar statuten en reglementen binnen twee weken ter kennis te 123 
  brengen van het bondsbestuur; 124 
 f.  om onder opgave van redenen schriftelijk binnen veertien dagen mededeling 125 
  te doen aan het bondsbureau van een door de vereniging geroyeerd lid; 126 
 g.  om een lid dat geselecteerd is voor een nationaal team in de gelegenheid te 127 
  stellen voor dit team uit te komen en om aan trainingen daarvoor deel te  128 
  nemen; 129 
 h.  om zonder toestemming van het bondsbestuur niet toe te treden tot een niet 130 
  door de bond erkende organisatie die floorball en/of de unihockeysport doet 131 
  beoefenen. 132 
2. Het bondsbestuur kan met betrekking tot het in dit artikel bepaalde dispensatie 133 
 verlenen en aan die dispensatie voorwaarden verbinden. 134 
  135 
Artikel 6 - Algemene verplichtingen van verenigingsleden en individuele leden 136 
1.  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplichten 137 
 verenigingsleden en individuele leden zich voorts: 138 
 a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te 139 
  verstrekken aan het bondsbestuur, het Instituut Sportrechtspraak en de  140 
  commissie van beroep, dan wel aan een door het orgaan aangewezen  141 
  commissie of persoon; 142 
 b. om zich ter gelegenheid van een wedstrijd of training, hetzij vóór, hetzij  143 
  gedurende, hetzij na de wedstrijd of training behoorlijk te gedragen en zo 144 
  nodig mee te helpen bij het handhaven van de orde; 145 
 c. om slechts met voorafgaande toestemming van het bondsbestuur uit te  146 
  komen, dan wel mee te werken aan een wedstrijd die niet onder auspiciën 147 
  van de bond of een door de bond erkende organisatie is georganiseerd, of 148 
  waarvoor de vereiste toestemming niet door het bondsbestuur is verleend. 149 
2.  Leden zijn verplicht de gezondheid van aan wedstrijden en trainingen deelnemende 150 
 leden niet te schaden, alsook te bevorderen dat aan wedstrijden en trainingen 151 
 deelnemende leden zoveel mogelijk onder gelijkwaardige omstandigheden zich met 152 
 elkaar kunnen meten, waarbij noch voorafgaand noch tijdens een wedstrijd of training 153 
 de door een deelnemend lid te verrichten prestatie opzettelijk of onbewust wordt 154 
 beïnvloed door het gebruik of het toedienen van ongeoorloofde middelen, zoals 155 
 bedoeld in het Dopingreglement. Leden zijn voorts verplicht volledig en tijdig 156 
 medewerking te verlenen aan dopingcontroles. 157 
3.  Het bondsbestuur kan - met uitzondering van het bepaalde in lid 2 - met betrekking 158 
 tot het in dit artikel bepaalde dispensatie verlenen en aan die dispensatie 159 
 voorwaarden verbinden. 160 
 161 
Artikel 7 - Administratief verzuim 162 
1. Als administratief verzuim wordt aangemerkt het niet tijdig of niet volledig voldoen 163 
 aan administratieve voorschriften of verplichtingen tegenover de bond, waardoor het 164 
 bondsbureau of functionarissen van de bond extra werkzaamheden moeten 165 
 verrichten. 166 
2. Het bondsbestuur maakt via de officiële mededelingen jaarlijks bekend voor welke 167 
 administratieve verzuimen welke administratiekosten in rekening worden gebracht. 168 
3. Administratiekosten dienen binnen veertien dagen na de datum van verzending van 169 
 een opgave van die kosten op de opgegeven rekening van de bond te zijn 170 
 bijgeschreven. Wanneer het verschuldigde bedrag niet op die datum is 171 
 bijgeschreven, is het lid reeds hierdoor in verzuim en geldt het bepaalde in artikel 5 172 
 lid 6 en 7 van de Statuten. 173 
4. Wanneer het lid niet tijdig de verschuldigde administratiekosten heeft voldaan, geldt 174 
 het verzuim tevens als een overtreding van dit reglement in welk geval de overtreding 175 
 tuchtrechtelijk kan worden bestraft. 176 
  177 



 
 

  

Artikel 8 - Taken leden bondsbestuur 178 
1. De voorzitter van het bondsbestuur is belast met de algemene leiding. De voorzitter 179 
 van het bondsbestuur is bevoegd in de bond te houden vergaderingen bij te wonen 180 
 en van advies te dienen. Bij afwezigheid van de voorzitter van het bondsbestuur 181 
 neemt een ander lid van het bondsbestuur deze functie waar. Deze treedt, zolang de 182 
 waarneming duurt, in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter van het 183 
 bondsbestuur. 184 
2. De voorzitter van het bondsbestuur leidt de vergaderingen van het bondsbestuur en 185 
 van de bondsvergadering. 186 
3. De secretaris van het bondsbestuur is verantwoordelijk voor het voeren van de 187 
 correspondentie en voor de algemene administratieve organisatie en het functioneren 188 
 van het bondsbureau. 189 
4. De penningmeester van het bondsbestuur is verantwoordelijk voor een goed beheer 190 
 van de financiën van de bond, voor het aanvragen van subsidies en voor de algehele 191 
 financiële administratie van de bond. 192 
 193 
Artikel 9 - Bestuursvergaderingen 194 
1. Het bondsbestuur en het dagelijks bestuur vergaderen zo dikwijls de voorzitter of ten 195 
 minste twee bondsbestuursleden dit gewenst achten. 196 
 2. De secretaris roept het bestuur bijeen. 197 
3. De voorzitter bepaalt de wijze van vergaderen. Het bestuur kan ook anders dan in 198 
 een bijeenkomst vergaderingen houden, mits alle bondsbestuursleden daaraan 199 
 deelnemen of in geval van afwezigheid verklaard hebben met die wijze van 200 
 vergaderen in te stemmen. 201 
4. Het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen, indien ten minste drie 202 
 bondsbestuursleden aan de vergadering deelnemen of daarin door een aanwezig 203 
 bondsbestuurslid vertegenwoordigd zijn. 204 
5. Indien de stemmen in een bondsbestuursvergadering staken, is de stem van de 205 
 voorzitter doorslaggevend, tenzij besloten wordt in een volgende 206 
 bestuursvergadering opnieuw over het onderwerp te stemmen. 207 
  208 
Artikel 10 - Commissies 209 
1. De bond kent de volgende permanente commissies: 210 
 a.  de kascommissie; 211 
 b.  de scheidsrechterscommissie; 212 
 c.  de competitiecommissie. 213 
 214 
Artikel 11 - Verkiezingen en benoemingen 215 
1. Alle verkiezingen door de bondsvergadering voor een functie in de bond geschieden 216 
 door kandidaatstelling en zo nodig stemming en herstemming op de wijze zoals in 217 
 artikel 20 van de Statuten is bepaald. 218 
2. Wanneer de benoeming in functie geschiedt, vindt de kandidaatstelling ook in die 219 
 functie plaats. 220 
3. Wanneer meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de 221 
 kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk. 222 
4. Alle kandidaten voor een functie in de bond moeten meerderjarig lid zijn. 223 
5. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van 224 
 een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele benoeming zal 225 
 aanvaarden. 226 
6. Het bondsbestuur regelt de verkiezingen en benoemingen in de bond. 227 
7. Wanneer tussentijds een vacature ontstaat, wordt daarin zo spoedig mogelijk 228 
 voorzien. 229 
  230 
Artikel 12 - Contributie en boete 231 
1.  De penningmeester int de door de bondsvergadering vastgestelde bondscontributie. 232 
2. De door de leden aan de NeFUB te betalen contributie bestaat uit twee 233 
 componenten: een bijdrage per vereniging en een bijdrage per verenigingslid. 234 
 a. Bij het vaststellen van de bijdragen kunnen afwijkende bedragen worden  235 
  vastgelegd voor gewone leden, buitengewone leden en aspirant-leden; 236 



 
 

  

 b. Bij het vaststellen van de bijdragen voor de leden kunnen afwijkende  237 
  bedragen worden vastgesteld voor verschillende categorieën (bijvoorbeeld 238 
  jeugd en senioren) 239 
3. De contributie wordt gebaseerd op het aantal leden per peildatum. Als peildatum 240 
 geldt 1 oktober van ieder kalenderjaar. De hoogte van de in lid 2 genoemde 241 
 componenten van de contributie wordt als volgt bepaald: 242 
 a. Verenigingsdeel: verenigingen die zich aanmelden vóór de peildatum (één 243 
  oktober) betalen dit deel voor het lopende boekjaar. Verenigingen die zich 244 
  daarna  aanmelden zijn pas betaling verschuldigd per daarop volgend  245 
  boekjaar. 246 
 b. Ledendeel: het aantal unieke leden op de peildatum, als bedoeld in artikel 4 247 
  lid 5 van de statuten (één oktober), bepaalt de bijdrage van het ledendeel 248 
  voor het komende boekjaar. Verenigingen betalen voor al deze leden + een 249 
  naheffing over de toename van het ledenaantal gedurende het afgelopen 250 
  boekjaar (de helft van het verschil met het aantal leden op de peildatum van 251 
  het vorige boekjaar). Bij afname van het ledenaantal wordt alleen betaald 252 
  voor het huidige aantal leden. 253 
4. Ereleden zijn geen bondscontributie verschuldigd. 254 
 255 
Artikel 13 - Reiskosten 256 
1. Reiskosten ten behoeve van bondsvergaderingen, gemaakt door de 257 
 vertegenwoordigers van de verenigingen, worden niet vergoed. 258 
   259 
Artikel 14 - Vertrouwenscontactpersoon 260 
1. Het bondsbestuur stelt vertrouwenscontactpersonen aan voor aangelegenheden 261 

seksuele intimidatie betreffende. 262 
2. Ieder lid kan zich kosteloos voor advies tot de vertrouwenscontactpersoon wenden. 263 
3. Het is aan het lid zelf om te bepalen of ter zake van seksuele intimidatie aangifte 264 
 wordt gedaan bij het Instituut Sportrechtspraak, zulks met inachtneming van de in het 265 
 Tuchtreglement Seksuele intimidatie beschreven procedure. 266 
  267 
Artikel 15 - Klachten 268 
1. De bond kent een Klachtenregeling die betrekking heeft op het handelen of nalaten van: 269 
 a. leden van het bondsbestuur; 270 
 b. door het bondsbestuur aangestelde personen; 271 
 c. medewerkers van het bondsbureau; 272 
 d. in het kader van het bondsbureau werkzame vrijwilligers. 273 
2.  De klachtenregeling is vastgelegd in de Klachtenwegwijzer 274 
3.  De klachtenregeling is vastgesteld door de bondsvergadering. 275 
4. Wanneer een klacht betrekking heeft op de registratie van persoonsgegevens van 276 
 het lid door de bond, kan het lid tegen die registratie met in achtneming van het 277 
 Registratiereglement en de privacyverklaring bezwaar maken bij het bondsbestuur 278 
 die daarop beslist.  279 
 Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kan een klacht 280 
 ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen van de 281 
 persoonsgegevens. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de Autoriteit 282 
 Persoonsgegevens. 283 
 284 
Artikel 16 - Handhaving orde en veiligheid 285 
1. Eenieder, die wedstrijden of trainingen, organiseert is - behoudens overmacht - 286 
 verplicht tot het handhaven van de orde in en/of buiten de locatie waar de wedstrijd of 287 
 de training wordt gehouden. De organisator is hiervoor verantwoordelijk zowel vóór, 288 
 tijdens als na de wedstrijd of de training, evenals voor de individuele veiligheid van 289 
 deelnemers en officials. 290 
2. Ieder verenigingslid en individueel lid is verplicht tot het handhaven van de orde in 291 
 en/of buiten de locatie waar de wedstrijd en/of de training wordt gehouden. 292 
3. Het bondsbestuur kan voorschriften geven tot het handhaven van de orde bij 293 
 wedstrijden en/of trainingen, alsmede personen aanwijzen die belast zijn met de 294 
 controle op het naleven van die voorschriften. 295 
 296 



 
 

  

4. Wanneer naar het oordeel van het bondsbestuur de orde niet voldoende is 297 
 gewaarborgd, kan het deelnemen aan wedstrijden of het houden van een wedstrijd of 298 
 training in of op een geplande locatie worden verboden. In dat geval is de 299 
 organisator, die de wedstrijd of de training organiseert, verplicht uiterlijk vijf dagen 300 
 vóór iedere wedstrijd of vóór de betreffende training een andere locatie ter kennis van 301 
 de betrokkenen te brengen, waarbij de orde wel voldoende te waarborgen is. 302 
  303 
Artikel 17 - Media en wedstrijden 304 
1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op het verspreiden van beelden of het 305 
 uitzenden van reportages via televisie, videobanden, films, radio, 306 
 internetverbindingen of anderszins. 307 
2. Het bondsbestuur gaat met zendgemachtigden overeenkomsten aan voor het 308 
 uitzenden of het registreren van wedstrijden en trainingen die onder auspiciën van de 309 
 bond georganiseerd worden. 310 
3. Als uitvloeisel van het bepaalde in lid 2 van dit artikel is geen lid bevoegd zonder 311 
 voorafgaande toestemming van het bondsbestuur onderhandelingen te voeren en/of 312 
 overeenkomsten met zendgemachtigden aan te gaan die betrekking hebben op 313 
 activiteiten als omschreven in lid 1 van dit artikel. Het niet nakomen van het hiervoor 314 
 vermelde heeft het intrekken van de eerder verleende toestemming tot gevolg. 315 
  316 
Artikel 18 - Officiële Mededelingen 317 
1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven of 318 
 waarvan dit door het bondsbestuur gewenst wordt geacht, alsmede alle 319 
 uitvoeringsbesluiten worden opgenomen in de ‘officiële mededelingen’ van de bond. 320 
2. De officiële mededelingen worden ter kennis van de leden gebracht. 321 
3. De officiële mededelingen kunnen bekend gemaakt worden door publicatie in de 322 
 "officiële mededelingen" van de door het bondsbestuur aangewezen media, door 323 
 circulaires, brieven of door publicatie op de website van de bond, alsmede per e-mail. 324 
 Het bondsbestuur bepaalt op welke wijze een officiële mededeling geschiedt. 325 
 326 
Artikel 19 - Aansprakelijkheid 327 
1. De bond is – behoudens opzet of grove schuld – niet aansprakelijk voor schade die 328 
 leden lijden als gevolg van hun deelname aan wedstrijden of trainingen, dan wel door 329 
 toedoen of nalaten van door de bond aangestelde personen of voorgeschreven 330 
 materialen, methoden of attributen. 331 
2. Leden die schade toebrengen aan de eigendommen van de bond dienen die schade 332 
 op eerste verzoek volledig te vergoeden. 333 
3. Leden die schade toebrengen aan anderen dan de bond, zijn voor die schade 334 
 aansprakelijk en vrijwaren de bond voor alle aanspraken die die anderen jegens de 335 
 bond zouden kunnen doen gelden. 336 


